
ENTRANTS
Amanida de formatge de cabra amb vinagreta  
de fruits secs. (Conté lactosa, gluten i fruits secs).

Amanida de full amb tomàquet, alvocat, formatge 
fresc, olives i anxoves (Conté lactosa, gluten i peix).

Salmó marinat a l’anet amb cremós de poma. 
(Conté peix i lactosa). 

Crep de brandada de bacallà amb samfaina 
(Conté lactosa, gluten i peix)

Carpaccio de bacallà esqueixat i olivada.  
(Conté lactosa i peix).

Roast beef.  
(Carpaccio de llom de vaca macerat a les herbes). 
Canelons de confit d’ànec amb beixamel de foie.  
(Conté gluten i lactosa).

Caneló de pollastre de pagès amb escamarlans. 
(Conté gluten, lactosa i marisc).

Canelons de rostit. (els de la iaia Loreto).  
(Conté lactosa i gluten).

Cargols a la llaminera. (conté gluten).

SEGONS
Peus de porc sense feina amb gambes. 
(Conté gluten, lactosa, marisc i fruits secs).

Vedella rostida amb salsafins. 
(Conté lactosa i fruits secs).

Mar i muntanya de conill, pollastre, sépia i calamars. 
(Conté peix i marisc). 

Arrossos. (min 2 persones).
Arròs negre amb sépia, calamars i all i oli.  
(Conté api, marisc i lactosa).

Arròs d’ànec i carxofes.
.

LA BRASA  
(S’acompanya amb patata, pebrot i ceba a la brasa).

Porc:  
Galta filetejada – Secret – Costelló – Botifarra de pagès.
Xai: Costelles i palpissos.
Vaca: Llom baix macerat. 
Vedella: 
Entrecot de vedella al gust (Brasa, 5 pebres, roquefort 
o foie). (Conté lactosa, mostassa i fruits secs – excepte a la brasa).  
+5,00 €
Filet de vedella al gust (Brasa, 5 pimientas, roquefort 
o foie). (Conté lactosa, mostassa i fruits secs – excepte a la brasa).  
+6,00 €

PEIX 
Calamars a la romana. Especialitat de la casa. 
(Conté gluten).

Gall de San Pere al forn amb patata i ceba. 
(Conté peix i marisc)

Bacallà a la mussolina d’all. Inspirat en la recepta del xef 
Josep Mercader del Motel Empordà.  
(Conté lactosa, ou, peix i marisc) +2,50 €
Rap al forn amb patata, ceba i tomàquet. 
(Conté peix i marisc)  +6,00 €

LA CUINA DOLÇA
*Si els ve de gust el pastis de formatge l’han de demanar 
al principi de l’àpat. Cal una preparació de 30 minuts. 
Gracies.
Suc de taronja natural amb gelat de vainilla. 
(El gelat conté ou i lactosa).

Pinya caramel·litzada amb rom negre, gelat de vainilla. 
i fruits vermells. (El gelat conté ou i lactosa).

Crema catalana. (Conté ou, lactosa i gluten).

Gelat de torró amb ratafia. (Conté lactosa, fruits secs i gluten).

Confitura de taronja de la casa  
amb gelat cremós de vainilla.
Mini tortell de nata. (Conté ou, lactosa i gluten).

Mouse de mel i mató amb galeta de festucs. 
(Conté lactosa, ou, fruits secs i gluten).

Pastis de crema i poma de Calde. 
(Conté ou, lactosa i gluten).

Pastis casolà de 3 xocolates i confitura de taronja.
Mouse de Mel i mató amb galeta de festucs. 
(Conté ou, lactosa i gluten).

*Pastis de formatge fresc i fruits vermells i crumble 
d’ametlla. (Conté lactosa, ou, fruits secs i gluten). 
*Pastis de formatge fresc i fruits vermells i crumble 
d’ametlla. (Conté lactosa, ou, fruits secs i gluten).  
Postres amb suplement: Couland de xocolata. +2,50 €  
(Conté ou, lactosa i gluten).

Pa i beguda inclosa en el menú: 
Aigua mineral, copa de vi o canya de cervesa

Menú Tradicions
Primavera 2021  
25€ (IVA inclòs)


